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شکل فرآورده :

روغن کنجد خالص (Rened sesame oil) بدون ماده نگهدارنده.مواد موثره :

نرم و مرطوب کردن بینی 

کاهش پوسته پوسته شدن بینی

محافظت از موکوس داخل بینی در برابر ترکها وآسیب هاي جزئی

کاهش خارش و تحریک پذیري بینی

استفاده موضعی از این فرآورده در مواردي همچون سرماخوردگی، حساسیت فصلی، آلودگی هوا، پس ازاستفاده از استروئید هاي استنشاقی و در طول درمان 

با ایزوترتینوئین خوراکی موثر می باشد.

 دانه کنجد حاوي ترکیبات آنتی اکسیدانی Sesamol و Sesamolin، ویتامین E و اسیدهاي چرب اشباع و غی راشباع می باشد. این ترکیبات عالوه بر 

خواص ضد میکروبی، ضد قارچی و ضد التهاب، باعث ایجاد یک الیه چرب محافظ بر روي مخاط بینی می گردد. این الیه مانع از دفع رطوبت و ایجاد خشکی 

در مخاط بینی می گردد. در  مطالع هاي ، مقایسه اسپري بینی نرمال سالین و روغن کنجد خالص انجام گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 

در درمان خشکی مخاط بینی روغن کنجد بسیار موثرتر از نرمال سالین عمل می کند.

عوارض جانبی و احتی اطات :

       این فرآورده داراي عارضه جانبی خاصی نمی باشد. 

       مواردي از شوك آنافیالکسی و حساسیت به روغن کنجد گزارش شده است. در صورتی که سابقه حساسیت به روغن کنجد (یا سایر 

مواد گیاهی) و ویتامین E دارید، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

       دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

نحوه مصرف :

ابتدا اسپري را به خوبی تکان دهید. انگشت شصت خود را در زیر اسپري قرار دهید. نوك پمپ اسپري را به آرامی وارد سوراخ بینی کنید و یک یا دو بار 

پمپ را فشار دهید. این کار را براي سوراخ دیگر بینی تکرار کنید.

مقدار مصرف :

بزرگساالن: در صورت لزوم هر چهار ساعت 1 پاف

کودکان کمتر از 12 سال: دوبار در روز، هر بار یک پاف

بسته بندي :
شرکت داروسازي رها اسپري بینی سزانوز  را حاوي 15 میلی لیتر روغن کنجد خالص بدون نگهدارنده، در ظروف پالستیکی 15 میلی لیتري به همراه پمپ ®

اسپري و بروشور، درون جعبه بسته بندي و به بازار عرضه می نماید.
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